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We bewegen hoe we bewegen. Maar wat
maakt nu hoe we bewegen en waarom
bewegen we zo? 

Als kind ontwikkelen we onze motoriek 
automatisch. Er is een aantal patronen
die we allemaal doorlopen. Bij ieder kind 
liggen er verschillende accenten. Het ene 
kind tijgert, terwijl de ander meer een 

billenschuiver is. Die ontwikkelingspatronen zijn vrij goed
geprogrammeerd in onze hersenen. Maar toch verliezen we 
die patronen vaak wanneer we kind zijn. Een docent van mij
zei ooit: “Het gaat met ons mis op het moment dat we naar 
school gaan. We moeten dan stil gaan zitten.” Wie kijkt hoe
kinderen op de bank zitten, ziet vooral een bewegelijk mens.
Ze zitten rechtop, links, rechts, ondersteboven etc. Stilzitten 
is eigenlijk aangeleerd gedrag. Kinderen bewegen ook vanuit 
ontspanning. Wij volwassenen zetten ongemerkt vaak onze 
spieren vast. Functieloze aanspanning noemen we dat.
Dit geeft regelmatig klachten.

Een tijdje geleden deed ik een cursus Dansante Fysiotherapie. 
Hierbij is het niet de bedoeling dat je iemand beter leert 
dansen, maar dat je iemand bewust maakt van zijn of haar 
bewegingsgedrag en bewegingspatronen. Uit beweging

kun je de ontwikkelingspatronen destilleren. Het bewegen op 
muziek maakt dat je een andere analyse maakt dan wanneer
je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld het looppatroon.

Iedereen denkt dat therapeuten zelf nooit klachten hebben.
Ik kan je verzekeren dat dit niet zo is! Tijdens cursussen loop
je tegen je eigen fysieke beperkingen aan. En dat overkwam 
mij ook tijdens deze cursus. Al jaren heb ik een beperking in
mijn heupgewricht. Tijdens de cursus werd ik weer met de
neus op de feiten gedrukt. Door daarna mijn bewegings-
patronen aan te passen merkte ik dat de pijn toenam, maar
dat mijn bewegelijkheid wel verbeterde. Het inslijpen van de
juiste bewegingspatronen heeft me geholpen in het behouden
van deze bewegelijkheid. De ruimte in de beweging is gebleven 
en de pijn aanzienlijk verminderd. De heupen letterlijk en
fi guurlijk losgooien was dé oplossing voor mij. Dus kom maar 
op met het mooie weer en de festivals; ik kan weer dansend 
door het leven!

Fijne zomer allemaal!

-------------------------------------------
Bernard Manje (@tweetbernard) is manueel therapeut en fysio therapeut
bij Fysiocratie Fysio- & Manuele therapie in Leidsche Rijn 
(www.fysiocratie.nl / @fysiocratie). Daarnaast is hij werkzaam als 
therapeut bij o.a. ‘De Bodyguard’ en ‘Grease’ van Stage Entertainment.

dansend de zomer in

Aan het begin van het schooljaar nam je je stellig voor om je kinderen hun huiswerk 
zelf te laten plannen. Je was helemaal klaar met de dagelijkse stress over huiswerk en 

schoolresultaten. Het kostte te veel energie en de sfeer binnen jullie gezin werd erdoor 
verpest. Je zou je kinderen hun eigen fouten laten maken, daar leren ze van toch?

Nu is de tweede helft van het schooljaar aangebroken en zijn de resultaten niet 

helemaal waarop je gehoopt had. Je maakt je er druk om, misschien wel des te meer 

omdat je kinderen óf er ook door gestrest zijn óf zich er juist nog niks van aantrekken. 

Loslaten klinkt dus wel goed, maar was het de juiste aanpak? 

Wél als je het loslaten combineert met het Laatste Loodjes 
Pakket van KNAP!. Dit pakket bestaat uit een combinatie 

van Huiswerkbegeleiding en Huiswerkplek. Bij de 

Huiswerkbegeleiding maken we samen een goede planning 

en zorgen we ervoor dat je kind tot in de puntjes is 

voorbereid op de laatste proefwerken. Bij de Huiswerkplek 

gaat je kind zelfstandig met zijn of haar huiswerk aan de slag. 

Met het Laatste Loodjes Pakket profiteer je van een 

gereduceerd tarief en krijg je de intake ter waarde van 115 

euro gratis! Geldig vanaf 1 april tot en met de 

zomervakantie en alleen bij KNAP! Veenendaal.

Zelf ervaren? Maak een afspraak voor een 
middag gratis proefdraaien! 

OUDERS, HET IS TIJD VOOR EEN 
ANDERE AANPAK!

KNAP! Leren & Meer 
Suikervat 1-3, Veenendaal 
0318 79 10 25
www.knapleren.nl




